Vote KANSEN CHU
for ASSEMBLY 2022
Là một người nhập cư từ Đài Loan đến Hoa Kỳ để nghiên cứu sau đại học về Kỹ
thuật Điện tử, tôi rất vinh dự và khiêm tốn khi được bầu để phục vụ cộng đồng của
chúng ta với tư cách là Dân biểu Tiểu bang California, Nghị viên Thành phố San
Jose và Ủy viên Hội đồng Học khu Berryessa!
Với nhiều thập niên kinh nghiệm phục vụ cộng đồng và cam kết thực thi chính sách
liêm chính và minh bạch, tôi đã xây dựng mối quan hệ hợp tác mật thiết với các dân
cử địa phương và cấp Tiểu bang đòan kết các đường lối chính trị lưỡng đảng. Tôi là
một nhà họat động độc lập và cam kết tập trung phục vụ cho cộng đồng.
Năm ngoái, tôi cần phải trở về làm việc gần nhà hơn để được ở bên bà Mẹ già. Mẹ
tôi đã ra đi thanh thản trong tình thương gia đình hồi tháng Tư vừa qua.
Cộng đồng của chúng ta và nuớc Mỹ đang đứng trước ngã ba đường. Tôi cam kết
sẽ trở lại và dành thời gian và sức lực để tiếp tục công tác quan trọng như: Sức
khỏe tâm thần; An toàn công cộng; Giao thông; Gia cư; Môi trường; Việc làm; Nước
uống, và tất nhiên là vấn đề Giáo dục. Đó là lý do tại sao tôi lại tranh cử vào Quốc
hội Tiểu bang để tiếp tục phục vụ dân cư ở các khu vực Alviso, Berryessa, Fremont,
Milpitas, Newark, North San Jose và Santa Clara.
Để trở thành một Dân biểu hữu hiệu tại Thủ phủ Sacramento, tôi cần
phải lắng nghe tiếng nói của Quý Vị! Rất mong được quý vị liên lạc
với tôi về những vấn đề quan tâm của cộng đồng! Cùng nhau, chúng
ta sẽ làm cho California xứng đáng với danh hiệu “Tiểu bang Hoàng
Kim - Golden State” thêm một lần nữa!
Trân trọng cám ơn.
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Kinh nghiệm Lập pháp tiểu bang
California Assembly:
Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Nhân sinh

Nghị viên thành phố San Jose
• Cấm túi nhựa sử dụng một lần

Chủ tịch Ủy ban Nghệ thuật, Giải trí, Thể thao, Du lịch
và Truyền thông Internet

• Hợp tác với tất cả các bên liên quan và thành lập
Lực lượng Đặc nhiệm Bắc San Jose để phát triển Kế
hoạch Vùng lân cận Bắc San Jose

Chủ tịch Ủy ban chống tội phạm kỳ thị

• Thông qua Sắc lệnh Gia cư tổng hợp

Thành viên của Ủy ban Vận tải, Ủy ban Bảo hiểm, Việc
làm, Phát triển Kinh tế và Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Lao
động và Việc làm, Ủy ban Doanh thu và Thuế, và Ủy
ban Thủy cục, Công viên và Động vật hoang dã

• Tiêu chuẩn công trình xanh đã được thiết lập
• Xây dựng lại Thư viện Công viên Giáo dục
• Mở chợ rau Berryessa
• Thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Berryessa
• Công viên Commodore đã mở và 3 công viên khác

Thành tựu Lập pháp tiểu bang California
Assembly:
Thật vinh dự khi được phục vụ bạn với tư cách là Dân
biểu Tiểu bang từ năm 2015 đến năm 2020. Tôi đã
đồng tác giả gần 1,000 Dự luật và thành công với 125
đề xuất trở thành 40 bộ luật hoặc nghị quyết ở
California. Tôi đã là tác giả của Dự luật 7 (Bỏ chuyển
đổi đồng hồ hai lần một năm ở California) trên Lá
phiếu Toàn tiểu bang và được đa số cử tri thông qua.
Trong quá trình ngân sách tiểu Bang, tôi đã đấu tranh
để đảm bảo:
• $3.75 triệu đô la cho các sở cảnh sát địa
phương để giải quyết đại dịch đột nhập ô tô.
• $32 triệu để tài trợ cho các chương trình dinh
dưỡng và dịch vụ cao cấp.

• Công viên Commodore đã mở và 3 công viên khác
• Bảo vệ địa điểm Agnew cho trường học và công
viên

Thành viên Hội đồng trường Berryessa
Union School
• Cải tạo 13 điểm trường với tài trợ Trái phiếu
được cộng đồng chấp thuận
• Duy trì Lao động Hòa hợp với CTAB và
CSEA,
• Cải thiện sự an toàn của học sinh và kết quả
học tập

• $5.5 triệu đô la cho việc chuẩn bị khẩn cấp và
giảm thiểu rủi ro ở San Jose.

Giải thưởng Lập pháp:
Trong số các giải thưởng lớn mà tôi đã nhận được
thay mặt cho cư dân của Học khu, tôi đặc biệt vinh dự
được Tổ chức Sức khỏe Tâm thần Hoa Kỳ công nhận
trên toàn quốc về các dịch vụ Sức khỏe Tâm thần tại
Trường học. Các giải thưởng khác bao gồm:
• Nhà vô địch về sức khỏe tâm thần của nhóm
Hành động.
• Giải thưởng Phục vụ quên mình của Trung tâm
Reginal San Andreas, nơi phục vụ hàng chục
nghìn người khuyết tật trong khu vực.
• Nhà lập pháp của Pragnya vì đã hỗ trợ Sự phát
triển văn hóa đa dạng thần kinh.
• Nhà lập pháp của năm của Hội đồng hành động
quản lý tiểu bang

Dịch vụ cộng đồng
• Ủy viên quản trị tổ chức YMCA
• Thành viên Hội đồng Quản trị tổ chức thiện
nguyện VIVO
• Thành viên Hội đồng Quản trị Sức khỏe
Tâm thần Quận Santa Clara
• Thành viên Hội đồng Quản trị Hội đồng
Công nghiệp Tư nhân (Việc làm Tương lai)
• Câu lạc bộ Sư tử Milpitas, VP đầu tiên
• Thành viên Hội đồng Trách nhiệm Giải trình
Khu phố Phục hồi Tư pháp
• Ban lãnh đạo hội người Cao niên tự lập.

